
OFERTA WYCIECZKI SZKOLNEJ

WADOWICE- ZATOR ENERGYLANDIA- KRAKÓW

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI (3-dniowej)

PIERWSZY DZIEŃ  

Wyjazd w godzinach rannych w kierunku Wadowic. Po przyjeździe na miejsce, zwiedzanie 

z przewodnikiem Papieskiej Bazyliki Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny  - Bazylika

początkowo była  małym drewnianym kościółkiem,  najstarsze wzmianki  na temat  kościoła

pochodzą z 1325 roku. W 1440 roku doszło do jednego z największych pożarów w dziejach

miasta.  Miasto  odbudowano,  a  w  połowie  XV  wieku  w  pobliżu  rynku  wadowickiego

rozpoczęto  budowę  świątyni  murowanej.  Po  raz  kolejny  kościół  został  zniszczony  w

kolejnym pożarze miasta w 1726 roku, nową świątynię wzniesiono pod kierunkiem majstra

murarskiego Franciszka Sosny dopiero w latach 1792-1798. Kolejny punkt programu to Dom

Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II -   centrum nowoczesnej ekspozycji  w muzeum,

które znajduje się  w domu rodzinnym papieża  mieszczące się obok Bazyliki  Ofiarowania

NMP, dokumentujące życie i działalność kapłańską a także związki papieża z Wadowicami.

Czas wolny dla uczestników wycieczki. Zakwaterowanie (pokoje 2-5 osobowe), 

obiadokolacja.

DRUGI  DZIEŃ  

Po  śniadaniu  przejazd  do  Energylandia  Zator  –  całodniowy  pobyt  wśród  atrakcji

największego Parku Rozrywki w Polsce. W parku znajduje się około osiemdziesiąt atrakcji

przeznaczonych  dla  wszystkich  grup  wiekowych.  Zwiedzanie  kończymy  obiadokolacją.

Powrót do miejsca zakwaterowania.

TRZECI DZIEŃ  

Po śniadaniu wykwaterowanie, następnie przejazd do Krakowa, zwiedzanie rozpocznie się

od  tzw.  Trasy  Królewskiej.  Spacer  zaczynamy  od  Barbakanu,  następnie  kościół  Św.

Floriana przy placu Matejki, dalej trasa wiedzie poprzez Bramę Floriańską prowadzącą na

Rynek  Główny,  Sukiennice oraz  Kościół  Mariacki.  Kolejny  element  trasy  to Wzgórze

Wawelskie  z  Zamkiem Królewskim,  uznawanym  za  jedną   najwspanialszych  rezydencji

renesansowych w Europie. Podziemia Katedry wawelskiej to krypty królewskie oraz Dzwon

Zygmunta. Niewątpliwą atrakcją będzie  Smok Wawelski, do jego jamy prowadzą kręcone
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schody bezpośrednio z zamku na Wawelu. Powrót do Radomia. W trakcie przejazdu dłuższy

postój na posiłek  płatny we własnym zakresie. Zakończenie wycieczki w późnych godzinach

wieczornych.

 

Cena obejmuje:

 przejazd wygodnym autokarem

 opłaty drogowe i parkingowe

 opiekę pilota wycieczki

 usługi licencjonowanych przewodników

 2 noclegi, 2 śniadania, 2 obiadokolacje

 ubezpieczenie

 bilety oferty podstawowej

*Dodatkowo propozycje nie zawarte w cenie wycieczki:

 *Wadowice- wycieczka Ciuchcią Wadowicką 

 *Kraków - Ogród Doświadczeń

 *Ojcowski Park Narodowy - Ruiny zamku w Ojcowie

 *Ojcowski Park Narodowy - Muzeum

 *Ojcowski Park Narodowy - Jaskinia Łokietka

 *Park Dinozaurów i Rozrywki Dinolandia

 *Park Miniatur - Świat Marzeń

 *Ogród Jana Pawła II , wieża widokowa, Biografia Jana Pawła II, wystawa 

fotograficzna, Rzeźba Angelus Domini 

Ostateczna cena wycieczki kalkulowana jest po wspólnym ustaleniu wersji programu 

i przedstawiona w formie oferty indywidualnej.

Wszystkie  treści,  materiały  oraz  elementy  graficzne  umieszczone  w powyższej  ofercie  oraz  na  tej  stronie  internetowej  są  własnością

„LAGUNA”  F.H.U.  Mariusz Jaroszek. Całość prezentowanej strony chroniona jest prawami autorskimi regulowanymi  ustawą z dnia 4

lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  (Dz.U.  1994  nr  24  poz.  83),  zwaną  prawem autorskim.  Zgodnie  z  art.  1

przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci,

niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
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